
 

 

SUV ou carro de passeio? Dunlop explica diferenças e lança 

pneu para os dois públicos 

SP Sport Maxx 050+ apresenta mesmo modelo, mas com diferentes estruturas e 

medidas. 

 

É dono de um carro de passeio, mas não consegue tirar os olhos dos pneus do SUV 

daquele seu amigo? Ou dirige um SUV, mas curte mesmo o modelo dos pneus que 

equipa aqueles carros de alta performance? A Dunlop trouxe para o Brasil o mesmo 

modelo adaptado para os dois tipos de veículos.  

 

A marca lançou no mercado a linha SP Sport Maxx 050+, composta por dois modelos 

que suprem as necessidades do público proprietário de automóveis e SUV’S de alto 

desempenho, sem abrir mão das especificações que cada um requer. Desenvolvidos 

com um novo e exclusivo composto de borracha e utilizando a tecnologia 4D Nano – 

Design®, os pneus SP Sport Maxx 050+ tem maior área de contato com a superfície e, 

portanto, oferecem melhor frenagem e máxima aderência em curvas, além de 

performance superior em pisos molhados.  

 

O modelo de passeio foi pensado para calçar carros como: Volvo S60, Cruze, Focus, 

Civic, Corolla, Audi A7, Jaguar F-Type, Volvo V40, entre outros. 

 

O SP Sport Maxx 050+ for SUV leva para os consumidores o mesmo pneu que 

equipa os carros de passeio, mas com uma carcaça mais rígida, que proporciona 

melhor dirigibilidade aos proprietários de Pickups e SUVs. 

 

Este pneu foi desenvolvido para equipar veículos como: Land Rover 

Discovery, Jaguar F Pace, Porsche Cayenne, Audi Q7, Grand 

Cherokee, entre outros. 

 

 

 

 

 



 

Segundo Rodrigo Alonso, Gerente Sênior de Vendas e Marketing da Dunlop, apesar 

de parecidos, os pneus têm diferenças estruturais que influenciam na fabricação e, 

claro, no preço de cada um. “Pneus projetados para equipar SUVs têm perfil mais alto 

e índice de carga (IC) maior. Geralmente são mais largos, mais reforçados no talão e 

na parte lateral, para lidar com a carga maior e também com o centro de gravidade 

totalmente diferente entre estes dois tipos de veículos”. 

 

Confira no site www.dunloppneus.com.br as medidas disponíveis. 

 

Sobre a Dunlop 

A Dunlop é uma marca do grupo Sumitomo Rubber Industries, com sede mundial no 

Japão, onde possui um moderno centro de P&D e três campos de prova. Os pneus 

Dunlop são produzidos em treze fábricas e estão presentes em mais de 100 países, 

incluindo Estados Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia, China, Turquia e Europa.  

 

A fábrica da Dunlop no Brasil é a mais moderna unidade fabril de pneus do País, 

sendo a única a produzir os pneus sem emenda Sun System, garantem maior precisão 

e segurança.  

Localizada em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, foi inaugurada 

em outubro de 2013 com investimentos de R$ 750 milhões. A empresa comercializa 

pneumáticos para veículos de passeio, vans, SUVs e caminhões por meio de mais de 

200 lojas.  

Visite e acompanhe a Dunlop Brasil:  

www.dunloppneus.com.br e www.facebook.com/dunlopbrasil.  

 

Informações à imprensa 

LVBA Comunicação 

 

Elisandra Escudero 

(11) 3218-7806 / 9 8558-0117 

elisandra.escudero@lvba.com.br  

Lygia Torelli 

(11) 3218-7804 / 95156-8370 

lygia.torelli@lvba.com.br  
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